
Modificació del Pla Parcial Temple sud.  
Art. 7 de la Normativa Urbanística i pla d’etapes. 
Tortosa.        

F. Xavier Martí i Ferré. Arquitecte redactor        Pàg.- 1

DOCUMENTACIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA
MODIFICACIÓ PLA PARCIAL TEMPLE SUD DE TORTOSA 

ART. 7 NORMATIVA URBANÍSTICA I PLA D’ETAPES

Promotor: 

JUNTA DE COMPENSACIÓ PLA PARCIAL TEMPLE SUD DE TORTOSA 

Municipi: 

TORTOSA 

Text Refós Agost de 2016

F. Xavier Martí i Ferré, arquitecte 





Modificació del Pla Parcial Temple sud.  
Art. 7 de la Normativa Urbanística i pla d’etapes. 
Tortosa.        

F. Xavier Martí i Ferré. Arquitecte redactor        Pàg.- 2

1. MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1. OBJECTE 

La present Modificació del Pla Parcial Temple Sud es redacta a instàncies de la 
Junta de Compensació per assolir els següents objectius: 

1. Ajustar i definir amb detall els gàlibs d’ocupació de l’edificació a la clau 3*5
ordenació oberta d’ús no residencial, i a les quatre edificacions en alçada (15
plantes) amb façana a l’av. Generalitat, clau 3 ordenació oberta intensiva.

2. Modificar les alçades mínimes lliures interiors a la clau 3*5, adoptant les
fixades al POUM.

3. Modificar el criteri d’instal·lació de tanques a carrer i definir la seva tipologia.

4. Modificar el Pla d’Etapes per a l’execució de les obres d’urbanització
adaptant-les a les disponibilitats de la companya ENDESA de subministre
elèctric.

1.2. ANTECEDENTS, PLANEJAMENT VIGENT 

En data d’avui les figures de planejament que afecten a l’àmbit del Pla Parcial Temple 
Sud son les següents: 

1. Pla d’Ordenació Urbana Municipal. DOGC 22/10/2007, núm. 4922.

2. Correcció errada material del POUM que afecta l’àmbit del PP Temple Sud.
DOGC 16/04/2008, núm. 5112.

3. Pla parcial temple Sud. BOP 03/07/2010.

4. Projecte de Reparcel.lació del Pla parcial Temple Sud. BOP T 22/11/2010.

5. Projecte Obres d’Urbanització del Pla Parcial Temple Sud. BOP T 03/07/2010,
núm. 152.

6. Modificació puntual del POUM que afecta a l’edificabilitat, número d’HPO i
percentatge de sostre no residencial de l’àmbit del Pla Parcial Temple Sud.

7. Modificació del Pla Parcial Temple Sud. BOP T 29/11/2014.

8. Modificació del Projecte de Reparcel.lació del Pla Parcial Temple Sud. BOP T
29/01/2016.
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1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  

1.- Definició de gàlibs i separacions a límits: 

El Pla Parcial del Temple Sud per la seva situat entre la trama urbana de la ciutat 
i els nous planejaments urbanístics, Portals de la Ciutat on s’han implantat nous 
equipaments comercials d’àmbit i servei comarcal, actua com a ròtula d’unió 
entre aquest dos elements. 

El Pla Parcial aprovat va preveure que les edificacions a implantar en les dos 
parcel·les amb clau 3*5 ordenació oberta d’ús no residencial amb façana a l’av. 
Generalitat, es destinarien a instal·lacions d’ús comercial pròpies de la trama 
urbana consolidada. 

En conseqüència, es proposava que l’edificació es situes a la mateixa línia de 
façana deixant al darrera l’àrea destinada a aparcaments. Es partia de la 
premissa que aquesta façana deuria tractar-se amb interès arquitectònic 
rellevant per tal d’actuar com a focus d’atracció de l’activitat comercial i alhora 
com element que aportés una continuïtat compositiva amb relació als quatre 
edificis en alçada colindants. 

A la pràctica, els operadors comercials interessats en situar-se en aquestes dos 
parcel·les amb clau 3*5, han optat no pas pel model de comerç urbà, sino pel 
comerç d’àmbit comarcal, aprofitant el fàcil accés i la disposició d’àrees 
d’aparcament a l’aire lliure dintre de la mateixa parcel.la. 

Per aquests tipus d’equipaments comercials es proposa sempre que la zona 
d’aparcament es situí enfront de l’accés principal. Aquest plantejament aplicat al 
nostre cas suposa situar la façana posterior de l’edificació sobre la mateixa 
alineació de carrer, deixant la façana principal a la zona posterior sense visuals 
des del carrer. 

Aquesta modificació del Pla Parcial proposa ampliar el gàlib edificable d’aquests 
dos parcel·les de forma que sigui possible situar l’edificació retirada de la línia de 
carrer i amb la façana principal amb vistes des de l’av. Generalitat. 

Es fixen amb més detall les separacions a carrers de totes les edificacions 
acotant el plànol d’ordenació del Pla Parcial O/02, garantint per a les quatre 
edificacions en alçada la seva simetria respecte al carrer central (edificis E6 – 
E10) i la mateixa separació respecte l’av. Generalitat.   

2.- Alçades mínimes interiors clau 3x5: 
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Pel que fa a les alçades lliures interiors de les edificacions d’aquesta clau 3*5 
s’opta per remetre’s al fixat pel POUM per aquest paràmetres al considerar-les 
més versàtils que les determinades pel Pla Parcial. 

3.- Tanques a carrer, tipologia: 

Les Normes urbanístiques (art. 7.) estableixen literalment: “Tanques, Permesa a 
la part posterior i lateral de les parcel·les.” 

Es dedueix d’aquest norma que les tanques no hi son permeses a les façanes a 
carrers de les parcel·les.  

Aquesta prohibició implícita d’instal·lar tanques a les façanes comportarà 
problemes de privacitat, control d’accés i vigilància a les zones privatives dels 
edifici en alçada, E4, E6, E10 i E12 on es poden situar zones enjardinades, jocs i 
piscines privades. 

Per tal de donar solució a la disjuntiva entre privacitat de les plantes baixes i 
caràcter urbà en ordenació oberta, es defineix un tipus de tanca que minimitza 
l’efecte pantalla. Es proposa una tanca amb una part inferior massissa de 50 cm, 
i una part superior calada de 150 cm.  

4.- Pla d’Etapes per a l’execució de les obres d’urbanització: 

Al capítol 5 del Pla Parcial Temple Sud, Pla d’Etapes, s’establien dos etapes 
consecutives per a la realització de les obres d’urbanització: 

La primera fase correspondrà a les obres d’urbanització definitiva del carrer 
Ferran d’Aragó i es finalitzaran en un termini màxim d’un any des del seu inici. 

La resta d’obres d’urbanització es finalitzaran en un termini màxim de tres 
anys.  

La primera fase corresponent al C/ Ferran Aragó ja està completament 
executada i recepcionada per l’Ajuntament de Tortosa. 

Part de la resta de les obres previstes, concretament la corresponent al C/ Ferran 
Arasa, també es troben finalitzades i recepcionades, treballant-se en aquest 
moments en la finalització de la resta d’obres. 

Tan mateix un element exogen aliè a la voluntat de la Junta de Compensació, 
obliga a modificar les previsions inicials de finalització d’aquesta darrera fase de 
les obres d’urbanització. 

L’empresa subministradora d’energia elèctrica ENDESA, no està en condicions 
de garantir el total subministre elèctric a tot l’àmbit del Pla Parcial de forma 
immediata. Per donar una solució parcial al problema plantejat, s’ha signat un 
conveni entre l’empresa subministradora i la Junta de Compensació de forma 
que el subministre elèctric en un primer moment arribarà a una part de l’àmbit del 
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PP, quedant ajornat el subministre de la resta fins que s’hagin superat les 
circumstancies tècniques  que avui ho impedeixen. 

En una de les clàusules de l’esmentat conveni, l’empresa subministradora 
imposa la condició que les diferents figures de planejament, Pla Parcial, Projecte 
de reparcel.lació i projecte d’obres d’urbanització, recullin aquestes dos fases en 
l’execució de les obres pel subministrament elèctric.   

1.4. PARÀMETRES DE L’EDIFICACIÓ SEGONS PP  VIGENT. QUADRE ART. 7 DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA 

Paràmetre Ordenació oberta 
ús no residencial  

clau 3x5

 Ordenació oberta 
intensiva         

clau 3 

 Ordenació oberta 
semintensiva              

clau 3       
Sostre edificable, m² 7.206,37        28.720,00           35.042,29 
Ús plantes baixes No residencial No residencial Habitatges i no residencial
Número total d'habitatges 252 346  
Núm. total habitats PO 6  184  
Núm. Total habitatges lliures 246  162  
Alçada lliure mínima plantes baixes 4,00               4,00  4,00  
Alçada lliure mínima plantes elevades 4,00               2,70  2,70  
Alçada màxima,núm de plantes 2  15  7  
Alçada màxima, mts 10,00             47,80  23,00  
Alineació, rasant i amplada carrer
Ocupació màxima de parcel.la
Ocupació màxima planta soterrani
Sòl de parcel.la lliure d'ocupació
Tanques  Permesa a la part posterior i lateral de les parcel.les 

 Segons plànols d'ordenació del pla parcial 
 Segons plànols d'ordenació del pla parcial 
 La totalitat de la superfície de la parcel.la 
 Segons plànols d'ordenació del pla parcial 
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1.5. PARÀMETRES DE L’EDIFICACIÓ SEGONS MODIFICACIÓ DEL PP. QUADRE ART. 7 DE 
LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 

Paràmetre Ordenació oberta 
ús no residencial  

clau 3x5

 Ordenació oberta 
intensiva            

clau 3 

 Ordenació oberta 
semintensiva              

clau 3       
Sostre edificable, m² 7.206,37           28.720,00                35.042,29  
Ús plantes baixes No residencial No residencial Habitatges i no residencial
Número total d'habitatges 252  346  
Núm. total habitats PO 6  184  
Núm. Total habitatges lliures 246  162  
Alçada lliure mínima p. baixa 4,00  4,00  
Alçada lliure mínima p. elevades 2,70  2,70  
Número màxim de plantes 2 P 15 P 7 P
Alçada màxima, m. 10,00                47,80  23,00  
Alineació i separacions a límits

Ocupació màxima planta soterrani
Sòl de parcel.la lliure d'ocupació

Tanques

Alçada màxima part massissa. (2)

Alçada màxima part calada 

 La definida pel 
POUM 

 La totalitat de la superfície de la parcel.la 
 La superfície de la parcel.la no ocupada per l'edificació definida als 

aparats anteriors 

50.- cm

150.- cm

 Permeses a les zones senyalades al plànol incorporat d'ordenació del 
Pla Parcial Temple Sud, núm. O/22 Situació de tanques 

 Les marcades al plànol modificat d'ordenació del Pla Parcial Temple 
Sud, núm. O/02 Zonificació usos detallats  (1) 

(1) A les parcel·les dels edificis E4 i E12, la separació de 4’.- m. a l’Av. 
Generalitat és mesurarà des de la vorada recta del carrer. 
Les línies discontinues dels edificis E4, E5, E11 i E12 corresponen al gàlib 
edificable. 

(2) La parcel.la Eq (Mossos d’esquadra) per raons de seguretat podrà col·locar 
una tanca perimetral segons normativa o recomanació sectorial. 

1.6. PLA D’ETAPES SEGONS PLA PARCIAL VIGENT 

La urbanització del sector es realitzarà en un sol polígon. Les obres d’urbanització 
es realitzaran en dos etapes. La primera abasta el carrer Ferran d’Aragó. La segona 
fase compren la resta de les obres d’urbanització. 

- Pel que fa a la definició de l'ùs comercial i a la classificació dels establiments           
comercials, se estarà a la regulació del Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre.

- Dotació de places d'aparcament relacionada amb els grans establiments comercials:
La dotació s'haurà d'adequar al que determina l'article 12 del Decret 378/2006 (Com 
a mínim 2 places per cada 100 m2 edificats).

EDescarrega
Resaltado
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La resta d’obres d’urbanització es finalitzaran en un termini màxim de tres anys.  

1.7. PLA D’ETAPES SEGONS MODIFICACIÓ DEL PLA PACIAL  

La urbanització del sector es realitzarà en un sol polígon. 

Les obres d’urbanització es realitzaran en quatre etapes: 

Etapa 1.- Correspon a les obres d’urbanització del carrer Ferran d’Aragó. 
(actualment completament acabades i recepcionades per l’Ajuntament). 

Etapa 2.- Correspon a les obres d’urbanització del carrer Ferran Arasa. 
(actualment completament acabades i recepcionades per l’Ajuntament). 

Etapa 3.- Correspon a les d’obres d’urbanització  de la resta de l’àmbit del Pla 
Parcial Temple Sud, excloent a les parcel·les detallades a l’etapa 4.- 

Les obres es finalitzaran en un termina de tres anys a partir de la data d’inici de les 
obres. (La data d’inici de les obres no podrà superar els sis mesos des de 
l’aprovació del Projecte d’obres d’urbanització). 

Etapa 4.- Correspon única i exclusivament al subministrament elèctric de les 
parcel·les marcades al plànol de Pla d’etapes O/23, que s’addiciona als plànols 
d’ordenació del Pla Parcial Temple Sud. 

Les obres d’aquest fase es finalitzaran quan la companya ENDESA estigui en 
condicions de garantir i efectuar el subministrament elèctric d’aquestes parcel·les, 
que en cap cas superarà els 6 anys des de l'aprovació definitiva d'aquesta 
Modificació del Pla Parcial.

El projecte d’obres d’urbanització i el de reparcel.lació s’hauran d’aprovar en un 
termini màxim d’un any des de l’executivitat del Pla parcial. 

L’inici de les obres d’urbanització no podrà superar els sis mesos des de l’aprovació 
del Projecte d’obres d’urbanització. 

La primera fase correspondrà a les obres d’urbanització definitiva del carrer Ferran 
d’Aragó i es finalitzaran en un termini màxim d’un any des del seu inici. 

EDescarrega
Resaltado

EDescarrega
Resaltado
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1.8. PLÀNOLS 

Plànol modificat i que substitueix al plànol del Pla Parcial Temple Sud amb la 
mateixa numeració: 

O/02 Zonificació. Usos detallats.  E. 1/1000 

Plànols addicionats: 

O/22 Definició tanques. E. 1/1000 
O/23 Pla d’Etapes E. 1/1000 

Tortosa, Agost de 2016 

F. Xavier Martí i Ferré 
Arquitecte redactor 



77.272,00          
74.235,00          

POUM PP PP MODIFICAT
C Sitema Viàri
% Sobre superfície amb aprofitament 20,00                 25,41                 20,20                 
m² Xarxa viària generada pel PP 14.849,00          18.864,00          14.991,00          
m² Xarxa viària existent 3.037,00            3.037,00            3.037,00            
m² Total sistema viària 17.886,00          21.901,00          18.028,00          
E Equipaments
% Sobre superfície amb aprofitament 10,00                 20,00                 20,00                 
m² Equipaments 7.423,50            14.849,00          14.849,00          
V Espais lliures
% Sobre superfície amb aprofitament 20,00                 20,17                 20,17                 
m² Espais lliures 14.849,00          14.974,00          14.974,00          
Total Sòl Públic
% Sobre superfície amb aprofitament 55,00                 65,58                 60,37                 
m² Sòl Públic 40.829,25          48.687,00          44.814,00          
Total Sòl Privat residencial
% Sobre superfície amb aprofitament 45,00                 34,42                 39,63                 
m² Sòl Privat Residencial 33.405,75          25.548,00          29.421,00          

m² Superfície del sector amb aprofitament urbanístic
m² Superfície total del Pla Parcial

Superfície Sostre Sostre Sostre Sostre no núm. h.
parcel.la total H.P.O. h. lliures residencial hab. lliures

E1 1.500,95     6.643,00    3.003,00    2.972,00    668,00       61 32 29
E2 1.520,80     5.432,00    5.432,00    57 57
E3 1.505,25     5.488,00    5.488,00    58 58
E4 2.342,00     7.180,00    582,00       6.198,00    400,00       63 6 57
E5 4.382,00     2.813,50    2.813,50    
E6 2.428,00     7.180,00    6.780,00    400,00       63 63
E7 1.640,42     6.860,00    3.290,00    2.881,00    689,00       62 34 28
E8 1.451,33     5.143,00    4.765,00    378,00       50 50
E9 1.505,25     5.488,00    1.067,00    4.421,00    58 11 47

E10 2.428,00     7.168,29    6.768,29    400,00       63 63
E11 6.332,00     4.392,87    4.392,87    
E12 2.385,00     7.180,00    6.780,00    400,00       63 63

190  408  70.968,66  18.139,00  42.288,29  10.541,37  29.421,00    

Illa Edifici HPO

3

1

4

2

Totals 598  
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